
ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Έλαο δύηεο κε κάδα 64 kg θνιπκπάεη κε ηαρύηεηα 0,5 m/s θαη ξίρλεη κηα ηξίαηλα κάδαο 2 kg κε 

ηαρύηεηα 15 m/s ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ αξρηθή ηαρύηεηά θίλεζήο ηνπ, ελώ πξνζπαζεί λα 

πηάζεη έλα ςάξη. Απηή ηνπ ε θίλεζε ηη απνηέιεζκα έρεη ζηελ ηαρύηεηα ηνπ; 

  A) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

α) κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ δύηε;  

β) αθηλεηνπνηείηαη ν δύηεο;  

γ) αξρίδεη ν δύηεο λα θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε;  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 Μονάδες 8 

Β.2  Παξαθάησ δίλνληαη ηξία παξαδείγκαηα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ δηάθνξσλ ζσκάησλ. 

Πηζηεύεηε όηη πεξηγξάθνπλ έλα κνλσκέλν ζύζηεκα;  

A) Σπκπιεξώζηε έλα Ναη / Όρη εληόο ηνπ πιαηζίνπ, αλάινγα κε ην αλ ζεσξείηε όηη ην 

εθάζηνηε ζύζηεκα είλαη κνλσκέλν ή όρη. 

έλα θαλόλη ην νπνίν βάιιεη έλα βιήκα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ην βιήκα θηλείηαη κέζα ζην θαλόλη.   

ε ειεθηξηθή ζθνύπα όηαλ «ξνπθάεη» ηε ζθόλε θαηά κήθνο ελόο ραιηνύ.  

δύν ακαμίδηα πνπ αησξνύληαη ζε έλαλ αεξνδηάδξνκν ελ ιεηηνπξγία θαη ζπγθξνύνληαη 

θηλνύκελα νξηδόληηα.   

Μονάδες 6 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 

 Μονάδες 7 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ζθαίξα ηνπ ζρήκαηνο εθηνμεύεηαη δύν θνξέο κε δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ηαρύηεηεο εθηειώληαο 

νξηδόληηα βνιή, από ην ίδην ύςνο h από ην έδαθνο.  Σην ζρήκα θαίλεηαη ε ηξνρηά πνπ αθνινπζεί 

κεηά ηελ πξώηε ξίςε (Α) θαη κεηά ηε δεύηεξε ξίςε (Β) αληίζηνηρα. 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Ο ρξόλνο πνπ ζα θηλεζεί ε ζθαίξα κέρξη λα θηάζεη ζην έδαθνο είλαη: 

α. κεγαιύηεξνο ζηελ ηξνρηά Α. 

β. κεγαιύηεξνο ζηελ ηξνρηά Β. 

γ. ίδηνο γηα ηηο ηξνρηέο Α θαη Β. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηεηελ απάληεζε ζαο. 

A B 



Πξηλ ηελ θξνύζε 

Μεηά ηελ θξνύζε 

t (s) 

υ (m/s) 

0 

5 

15

0 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρζεθε ην ζώκα θαηά ηελ θξνύζε είλαη:  

 α.1Ν  β.5 Ν  γ.15 Ν  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

  

 

 

 Β.2 Σην δηπιαλό δηάγξακκα 

παξνπζηάδεηαη ε ηαρύηεηα ελόο 

ζώκαηνο κάδαο m = 100 g ιόγω 

ζύγθξνπζεο κε δεύηεξν ζώκα. Η  

ζύγθξνπζε δηαξθεί ρξνληθό 

δηάζηεκα 1 s  θαη εμαηηίαο ηεο, ην 

ζώκα επηβξαδύλεηαη. Τα ζώκαηα 

θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία πξηλ θαη 

κεηά ηελ ζύγθξνπζε.  Θεωξήζηε όηη 

ε δύλακε πνπ δέρζεθε γη’ απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ην ζώκα είλαη ζηαζεξή.  



Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ ηνίρνπ ζεωξεζεί ζηαζεξή δύλακε, ην βιήκα ζα αθηλεηνπνηεζεί κεηά από:  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

  

Β.2 Έλα βιήκα κε κάδα 0,05 kg θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 800 m/s κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

ζθελώλεηαη ζε ηνίρν. Πξηλ αθηλεηνπνηεζεί ην βιήκα δηαλύεη απόζηαζε 8 cm κέζα ζηνλ ηνίρν.   

 α. t = 22 10 s  β. t = 32 10 s  γ. t = 42 10 s   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 « Έλαο αζιεηήο θαιαζνζθαίξηζεο (basketball) παηάεη γεξά θαη ζεθώλεηαη αθήλνληαο ηε κπάια 

ζην θαιάζη». 

Να εμεγήζεηε αλ παξαβηάδεηε ή όρη, ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο ζην ζύζηεκα αζιεηήο-Γε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Μονάδες 12  

 

Β.2 Δύν ζθαηξίδηα Σ1 θαη Σ2 βξίζθνληαη ζε ιείν νξηδόληην ηξαπέδη (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη 

ζην ζρήκα), είλαη δεκέλα κε ιεπηά κε εθηαηά λήκαηα κήθνπο R1 θαη R2 αληίζηνηρα, από αθιόλεηα 

ζεκεία κε απνηέιεζκα λα εθηεινύλ θπθιηθή θίλεζε. Έζησ όηη νη αθηίλεο ησλ ηξνρηώλ ησλ δύν 

ζθαηξηδίσλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε R1 = 2 R2 θαη ε πεξίνδνο ηεο θπθιηθήο θίλεζήο ηνπο είλαη ίδηα. 

Α1) Να κεηαθέξεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ην ζρήκα θαη λα ζρεδηάζεηε ηα δηαλύζκαηα ηεο 

γξακκηθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ζε θάζε ζθαηξίδην. 

Μονάδες 2 

Αλ α1 είλαη ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ Σ1 θαη α2 είλαη ην κέηξν ηεο 

θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ Σ2, ε ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη, είλαη : 

α. α1 = 2α2  β.α1 = 4 α2   γ. α1 = 
 

 
α2 

Α2) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Μονάδες 3 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 Μονάδες 8 

 

 

 

 

R1 
Σ1 

R2 

Σ2 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύν ζθαηξίδηα Σ1 θαη Σ2 βξίζθνληαη ζε ιείν νξηδόληην ηξαπέδη (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη 

ζην ζρήκα), είλαη δεκέλα κε ιεπηά κε εθηαηά λήκαηα ίδηνπ κήθνπο R από αθιόλεηα ζεκεία κε 

απνηέιεζκα λα εθηεινύλ θπθιηθή θίλεζε. Έζησ όηη Τ1 είλαη ε πεξίνδνο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ 

ζθαηξηδίνπ Σ1 θαη Τ2 ε πεξίνδνο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ Σ2, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ ηε 

ζρέζε Τ1 = 2 Τ2. 

Α1) Να κεηαθέξεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ην παξαπάλσ ζρήκα θαη λα ζρεδηάζεηε ηα 

δηαλύζκαηα ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ζε θάζε ζθαηξίδην. 

Μονάδες 2 

Αλ α1 είλαη ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ Σ1 θαη α2 είλαη ην κέηξν ηεο 

θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ Σ2, ηόηε : 

α. α2 = 2 α1  β. α2 = 4 α1   γ. α2 = 
 

 
 α1 

Α2) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Μονάδες 3 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 Μονάδες 7 

Β.2 Έλα κπαιάθη κάδαο m πξνζθξνύεη θάζεηα ζε νξηδόληην πάησκα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 θαη 

αλαπεδά θαηαθόξπθα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο είλαη Δt.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τν κέηξν ηεο κέζεο δύλακεο πνπ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο από ην πάησκα ζην 

κπαιάθη είλαη: 

α. Ν =  
        

  
     β. Ν = 

        

  
    γ. Ν = 

        

  
    

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηεηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

R 
Σ1 

R 
Σ2 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε από ην ζεκείν εθηόμεπζεο ησλ ζθαηξώλ Σ1 θαη Σ2 κέρξη ην ζεκείν 

πξόζθξνπζεο ζην έδαθνο (δειαδή ην βειελεθέο), είλαη x1 θαη x2 αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη :  

α.  x1 = 4 x2                     β.   x1 = √  x2                   γ.  x1 = 2 x2 

Μονάδες 4 

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

Θεσξήζηε ακειεηέα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα.  

 

 

 

 

 Β.2 Γύν ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 εθηνμεύνληαη νξηδόληηα κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα από ζεκεία Α θαη Β

 αληίζηνηρα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν θαη ζε ύςε από ην έδαθνο h1 θαη h2 αληίζηνηρα

 γηα ηα νπνία ηζρύεη h1 = 4 h2.  



Μονάδες 8 

Β.2  Η ζθαίξα ηνπ ζρήκαηνο εθηειεί θπθιηθή θίλεζε ζε ιείν νξηδόληην ηξαπέδη κε ηε βνήζεηα 

λήκαηνο θαη κε θνξά ίδηα κε απηήλ ηωλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.  

 

 

 

 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην λήκα θόβεηαη θαη ε ζθαίξα ζα αθνινπζήζεη ηελ ηξνρηά: 

α.  (1)                   β.    (2)                  γ.  (3) 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

 

(1) 

(2) (3)     



Β.2  Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ . Βιήκα κάδαο m = 
 

   
  θηλείηαη 

νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη 

από ην ζώκα νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 
  

  
.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ηα κέηξα ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ βιήκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο είλαη Δp1 θαη Δp2 αληίζηνηρα 

ηόηε: 

α)   Δp1 = 
 

    
  Δp2                 β)  Δp1 = Δp2                   γ)  Δp1 = 

    
 

  Δp2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηεο γεληθήο έθθξαζεο ηνπ 2
νπ

 λόκνπ ηνπ Newton ∑ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
, 

γηαηί ε ρξήζε ηεο δώλεο αζθαιείαο από ηνπο νδεγνύο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

αεξόζαθσλ, κείσζαλ εληππσζηαθά ηα ζαλαηεθόξα δπζηπρήκαηα ζε κεησπηθέο ζπγθξνύζεηο 

νρεκάησλ.  

Μονάδες 12 

Β.2 Γύν ζθαίξεο Α θαη Β βξίζθνληαη ζην 

ίδην ύςνο h από ην έδαθνο. Κάπνηα ζηηγκή 

ε ζθαίξα Α αθήλεηαη λα πέζεη ρσξίο 

αξρηθή ηαρύηεηα. Σπγρξόλσο ε ζθαίξα Β 

εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ 

υ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ζηηο δύν 

ζθαίξεο ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή 

απάληεζε.   

Αλ κεηά από 2  s ε ζθαίξα Α 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε 1, ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ε ζθαίξα Β ζα βξίζθεηαη ζηε ζέζε: 

 α. 2    β. 3    γ. 4              

 Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Β 

1 

2 

3 

4 

υ0 

   h 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h, εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε. Μηα ίδηα 

ζθαίξα βάιιεηαη από ην ίδην ύςνο κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ0.   

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Έζησ t1 θαη t2 νη ρξόλνη πνπ θάλνπλ ε πξώηε θαη ε δεύηεξε ζθαίξα αληίζηνηρα λα θηάζνπλ ζην 

έδαθνο. Τόηε ηζρύεη: 

α.  t1 = t2       β.  t1 > t2               γ.  t1 < t2  

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

 

Β.2 Έλα κπαιάθη κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h1 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αθνύ 

ρηππήζεη ζην έδαθνο αλαπεδά θαηαθόξπθα θαη θηάλεη ζε ύςνο h2 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο είλαη Δt.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κέζε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην κπαιάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο είλαη : 

α. ΣF = m 
√     √    

  
  β. ΣF = m 

√     √    

  
     γ. ΣF = m 

√     √    

  
 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Β.2 Δύν ζώκαηα κε κάδεο m θαη 2m θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία, κε ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ κέηξν 3υ 

θαη υ αληίζηνηρα, κε αληίζεηεο θνξέο. Τα ζώκαηα ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο 

ζπζζωκάηωκα. To κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m ηζνύηαη κε: 

α. 8mυ/3  β. 10mυ/3  γ. -3mυ  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

           Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

           Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Σώκα κάδαο m πξαγκαηνπνηεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα, κέηξνπ υ. Αθνύ 

έρεη δηαγξάςεη έλα ηεηαξηνθύθιην, ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ έρεη κέηξν: 

α. Μεδέλ  β. 2 mυ  γ.  2mυ      

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.       

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       



    

     Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

         Μονάδες 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.2 Δύν παγνδξόκνη, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα (κε m1 ≠ m2), ζηέθνληαη αθίλεηνη ν έλαο 

απέλαληη ζηνλ άιιν, πάλω ζε έλα νξηδόληην παγνδξόκην. Κάπνηα ζηηγκή ν πξώηνο ζπξώρλεη ην 

δεύηεξν κε απνηέιεζκα λα θηλεζνύλ απνκαθξπλόκελνη κε ηαρύηεηεο ζηαζεξνύ κέηξνπ. Κάπνηα 

επόκελε ρξνληθή ζηηγκή νη απνζηάζεηο πνπ έρνπλ δηαλύζεη είλαη x1, x2 αληίζηνηρα. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ αγλνήζνπκε όιωλ ηωλ εηδώλ ηηο ηξηβέο ηόηε ηζρύεη: 

= 
x

1
x

2x m
  γ. 1x m

= 
2 1x m

      β. 1 2x m
= 

2 2

α. 1 1



Β.2 

 

 

 

 

 

Σώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην θαη απέρεη απνζηάζεηο L1 θαη L2 από ηηο άθξεο ελόο ιείνπ, 

νξηδόληηνπ ηξαπεδηνύ,   Κάπνηα ζηηγκή ην ζώκα εθξήγλπηαη ζε δύν θνκκάηηα κε κάδεο m2  = 4·m1. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Aλ ηα δύν θνκκάηηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζηηο άθξεο ηνπ ηξαπεδηνύ, ηόηε ηζρύεη: 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

L2 L1 

V2 V1 

1 2 

  . L L     γ. 1 22L L
L

L     β. 1 24α. 2
1

4



νξηδόληην παγνδξόκην. Σηα ρέξηα ηνπο θξαηάλε έλα ηεληωκέλν ζρνηλί. Κάπνηα ζηηγκή ν Α ηξαβάεη 

απόηνκα ην ζρνηλί πξνο ην κέξνο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θηλεζνύλ θαη νη δύν κε ζηαζεξέο 

ηαρύηεηεο πιεζηάδνληαο κεηαμύ ηνπο. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Δάλ ν Α δηαλύζεη απόζηαζε  L1 θαη ν Β  απόζηαζε L2 κέρξη λα ζπλαληεζνύλ, ηόηε ηζρύεη :  

α. L1= L2   β. 3·L1= 4·L2   γ. 4·L1= 3·L2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2 Γύν παγνδξόκνη, Α θαη Β, κε κάδεο kg 60 θαη kg 80 αληίζηνηρα, βξίζθνληαη ζε απόζηαζε L, ζε 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο δπομείρ, ο 1
ορ

 και ο 2
ορ

, πεπιζηπέθονηαι με ίζα μέηπα ηασςηήηων ζε δύο κςκλικέρ ηποσιέρ, 

εκηελώνηαρ ομαλή κςκλική κίνηζη. Για ηιρ ακηίνερ R1 και R2 ηων κςκλικών ηποσιών ανηίζηοισα 

ιζσύει 1 2R R .  

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Την κςκλική ηποσιά ολοκληπώνοςν: 

α. ππώηορ ο δπομέαρ πος πεπιζηπέθεηαι ζηον κύκλο ακηίναρ 1R  

β. ππώηορ ο δπομέαρ πος πεπιζηπέθεηαι ζηον κύκλο ακηίναρ 2R  

γ. ηαςηόσπονα και οι δύο δπομείρ 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ελόο ζώκαηνο ωο ζπλάξηεζε ηεο νξκήο ηνπ 

είλαη: 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 

 α. Επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ 

β. Επζεία πνπ δε δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ 

γ. Παξαβνιή 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα ζςμπαγέρ ζώμα κινείηαι με κάποια ηασύηηηα και όηαν πέζει πάνω ζε έναν ακλόνηηο ηοίσο 

και ενζωμαηωθεί ζε αςηόν, η παπαγόμενη θεπμόηηηα είναι Q .  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Αν ηο ίδιο ζώμα πποζκπούζει ζηον ίδιο ηοίσο με ηη μιζή ηασύηηηα, ηόηε η θεπμική ενέπγεια πος θα 

απελεςθεπωθεί θα είναι: 

α Q   β. 
2

Q
.  γ. 

4

Q
. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Έλα ζπκπαγέο ζώκα θηλείηαη κε θάπνηα ηαρύηεηα θαη όηαλ ζπγθξνπζηεί πιαζηηθά κε έλα 

δεύηεξν αθίλεην θαη όκνην ζώκα, ηόηε ε αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα ηωλ 

ζωκάηωλ είλαη Q .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ην άιιν ζώκα δελ ήηαλ αθίλεην, αιιά θηλνύηαλ κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο 

θαηεύζπλζεο, ηόηε ε αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα ηωλ ζωκάηωλ ζα ήηαλ: 

α. 2Q .  β. 4Q .  γ.8Q . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

          Μονάδες 8 

Β.2 Ο ωξνδείθηεο θαη ν ιεπηνδείθηεο μεθηλνύλ καδί ζηηο 12:00.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Η πξώηε ηνπο ζπλάληεζε ζα γίλεη: 

α. Σε κηα ώξα.  β. Σε ιηγόηεξν από κηα ώξα.  γ. Σε πεξηζζόηεξν από κηα ώξα. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

           Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύν ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη 
1 2m m , ζπγθξνύνληαη. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηωλ δύν ζωκάηωλ ηζρύεη: 

α.
1 2p p     β.

1 2p p     γ.
1 2p p   . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηα κέηξα ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηζρύεη: 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

           Μονάδες 9 

 

 

K K   . p p   , 1 2γ. 
1 2

K K   .   p p   , 1 2

K K   .   

β. 
1 2

p p   , 1 2α. 
1 2

m m .  
1 2

           

Β.2 Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην. Τν ζώκα εθξήγλπηαη θαη ρωξίδεηαη ζε δύν θνκκάηηα κε κάδεο 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μία ειαζηηθή ζθαίξα πέθηεη θάζεηα ζην νξηδόληην δάπεδν θαη αλαπεδά θαηαθόξπθα. Τα 

κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηεο ζθαίξαο ιίγν πξηλ ηελ πξόζθξνπζή ηεο ζην δάπεδν θαη ακέζωο κεηά από 

ηελ πξόζθξνπζε είλαη ίζα. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Καηά ηε ζύγθξνπζε ηεο ζθαίξαο κε ην δάπεδν δηαηεξείηαη: 

α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ε νξκή ηεο 

β. κόλν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο θαη όρη ε νξκή ηεο  

γ. κόλν ε νξκή ηεο ζθαίξαο θαη όρη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα 

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην 

ζώκα ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ είλαη: 

 

 α.     β.   γ. 

 

 

 

 

 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε  ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

p 

t 

F 

t 

F 

t 

F 

t 

 Β.2 Η νξκή ελόο ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν κεηαβάιιεηαη 

όπωο ζην απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα.  



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Βιήκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη 

κέηξν υ,  ζπάεη από αθαξηαία εζωηεξηθή έθξεμε, ζε δύν θνκκάηηα ίζωλ καδώλ. Τν έλα θνκκάηη 

ακέζωο κεηά ηελ έθξεμε θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, δειαδή θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω, κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 2·υ.   

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Η ηαρύηεηα ηνπ άιινπ θνκκαηηνύ ακέζωο κεηά ηελ έθξεμε: 

α. έρεη κέηξν υ θαη δηεύζπλζε θαηαθόξπθε κε θνξά πξνο ηα πάλω 

β. έρεη κέηξν υ θαη δηεύζπλζε θαηαθόξπθε κε θνξά πξνο ηα θάηω 

γ. είλαη κεδέλ 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 8 



Β.2  

 

 

 

 

 

Σην νξηδόληην ηξαπέδη ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο νη καζεηέο ηνπνζεηνύλ δύν εξγαζηεξηαθά 

θαξνηζάθηα Κ1, Κ2, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σην Κ1 έρνπλ ηνπνζεηήζεη έλα βαξίδη Β ώζηε λα 

απμεζεί ε κάδα ηνπ. Οη καζεηέο δπγίδνπλ ην θαξόηζη Κ1 καδί κε ην βαξίδη, θαη κεηξνύλ ηελ νιηθή 

ηνπ κάδα m1, θαζώο θαη ην Κ2 θαη κεηξνύλ ηε κάδα ηνπ m2. Σηα άθξα ηνπ ηξαπεδηνύ έρνπλ 

ζηεξεώζεη δύν ζαλίδηα Σ1, Σ2, ώζηε ηα θαξνηζάθηα λα κελ πέθηνπλ θάηω από ην ηξαπέδη. 

Αλάκεζα ζηα θαξνηζάθηα ππάξρεη ζπζπεηξωκέλν ειαηήξην Ε ώζηε κε θαηάιιειν ρηύπεκα ζε έλα 

κνριό λα ειεπζεξώλεηαη θαη λα απνζπκπηέδεηαη αθαξηαία, νπόηε ηα θαξνηζάθηα λα θηλνύληαη 

πξαθηηθά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνο ηα ζαλίδηα Σ1, Σ2, δηαλύνληαο απνζηάζεηο x1 θαη x2 

αληίζηνηρα. Τν ρηύπεκα θάζε θαξνηζηνύ ζην ζαλίδη πξνθαιεί έλα ήρν. Οη καζεηέο κε δνθηκέο 

θξνληίδνπλ ε αξρηθή ζέζε ηωλ θαξνηζηώλ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα αθνπζηεί έλα ήρνο από ηηο 

ζπγθξνύζεηο ηωλ θαξνηζηώλ κε ηα ζαλίδηα, δειαδή ηα θαξόηζηα λα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα ζηα 

ζαλίδηα. Τόηε νη καζεηέο κε κεηξνηαηλία κεηξνύλ ηηο απνζηάζεηο x1, x2.       

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα κεγέζε πνπ κέηξεζαλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη:  

α.  
2 

= m2 · x2
2
    

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 9 

 

x2 x1 

Ε 

Κ2 
Κ1 

Β 

Σ1 Σ2 

m
      β. m1· x1= m2 · x2      γ. m1 · x1

x x

m1

1

2

2



 



Β.2  

 

 

 

 

Μία ζθαίξα Σ είλαη δεκέλε ζηo άθξo αβαξνύο, κε εθηαηνύ λήκαηνο θαη βξίζθεηαη πάλω ζε ιείν 

νξηδόληην ηξαπέδη. Τν λήκα πεξλά από κηα ηξύπα, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνύ, θαη 

ζηελ άιιε άθξε ηνπ ππάξρεη δεκέλν έλα βαξίδη Β. Η ζθαίξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε πάλω 

ζην ηξαπέδη θαη ην βαξίδη ηζνξξνπεί. Σηα παξαπάλω ζρήκαηα παξηζηάλεηαη ε δηάηαμε ζε δύν 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο είλαη f1 (ζηελ πεξίπηωζε 1) θαη f2 

(ζηελ πεξίπηωζε 2). Σηε δεύηεξε πεξίπηωζε, ε αθηίλα πεξηζηξνθήο είλαη κεγαιύηεξε.        

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Η ζρέζε κεηαμύ ηωλ ζπρλνηήηωλ f1 θαη f2 είλαη:  

α. f1 >  f2            β.  f1 <  f2           γ. f1 = f2     

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 9 

B 

Σ 

B 

Σ Σ 

Πεξίπηωζε 1 Πεξίπηωζε 2 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Γηα λα επηηεπρζεί ζε έλα δεύηεξν πείξακα, ε ζθαίξα λα ζηξέθεηαη ζε ηξνρηά ίδηαο αθηίλαο, κε έλα 

βαξίδη κηθξόηεξεο κάδαο ζε ζρέζε κε απηό ηνπ πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο ζε ηζνξξνπία, πξέπεη ε 

ζπρλόηεηα ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο  f2 λα είλαη:  

             α. f2 >  f1         β. f2 <  f1         γ.  f2 = f1     

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 9 

 

 

B 

Σ 

 Β.2  

 

 

 

 

 

Μία ζθαίξα Σ ζπλδέεηαη κε έλα αβαξέο κε εθηαηό ζρνηλί, ην νπνίν πεξλά από κηα ηξύπα ελόο ιείνπ 

νξηδόληηνπ ηξαπεδηνύ όπωο θαίλεηαη ζην παξαπάλω ζρήκα. Σηελ άιιε άθξε ηνπ ζρνηληνύ ππάξρεη 

δεκέλν έλα βαξίδη Β. Η ζθαίξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε πάλω ζην ηξαπέδη κε ζπρλόηεηα f1 

θαη ην βαξίδη ηζνξξνπεί.   



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Οβίδα αξρηθά αθίλεηε ζπάεη αθαξηαία ιόγω έθξεμεο ζε δύν θνκκάηηα Α θαη Β. Η κάδα ηνπ 

θνκκαηηνύ Β είλαη δηπιάζηα από ηε κάδα ηνπ Α.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Ο ιόγνο ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ΚΑ/ΚΒ ηωλ δύν θνκκαηηώλ ακέζωο κεηά ηελ έθξεμε είλαη                     

            α. 1                   β. 2                   γ. 1/2        

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Σώκα κάδαο m, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, έρεη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1θαη t2 (t1 <t2) ηαρύηεηεο 1υ

θαη 2υ  αληηζηνίρωο. Μεηαμύ ηωλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ t1 θαη t2 ην ζώκα δέρεηαη ζπληζηακέλε δύλακε 

F  ίδηαο δηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα. Ξεθηλώληαο από ην 2
ν
 λόκν ηνπ Νεύηωλα ζηελ κνξθή 

F m    λα απνδείμεηε ηε ζρέζε
p

F
t





. 



ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θξνύζε είλαη ίζν κε: 

α.

 Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Β.2  Έλα απηνθίλεην κε κάδα Μ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υ  πάλω ζε νξηδόληην δξόκν. Σηε 

Mυ
  

21

Mυ
                        γ.

21
                       β.  

4

21

Mυ5

δεκηνπξγώληαο ζπζζωκάηωκα. Τν ζπζζωκάηωκα απηνθίλεην-θηβώηην, απνθηά ηαρύηεηα V , 

m  = θαη ζπγθξνύεηαη κε απηό πιαζηηθά πνξεία ηνπ ζπλαληά αθίλεην θηβώηην πνύ έρεη κάδα 1
20

M



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Δύν βνκβαξδηζηηθά αεξνπιάλα (1) θαη (2) θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο νξηδόληηαο δηεύζπλζεο, ζε 

ύςε  H1 = H θαη 2

5

2

H
H   αληίζηνηρα, πάλσ από ην έδαθνο. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 0 0t  = , 

αθήλεηαη λα πέζεη από θάζε αεξνπιάλν κία βόκβα. Οη βόκβεο θηάλνπλ ζην έδαθνο ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο t1 θαη t2, όπνπ ε ρξνληθή ζηηγκή t1 αληηζηνηρεί ζηε βόκβα πνπ έπεζε από ην αεξνπιάλν (1), 

ελώ ε ρξνληθή ζηηγκή t2 αληηζηνηρεί ζηε βόκβα πνπ έπεζε από ην αεξνπιάλν (2).  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ζεσξήζνπκε κεδεληθή ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα, γηα ην ιόγν 2

1

t

t
, ηζρύεη: 

α. 2

1

2

5

t
  

t
                 β. 2

1

5

2

t
  

t
                γ.  2

1

5

2

t
  

t
            

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Έλαο δίζθνο CD πεξηζηξέθεηαη γύξω από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ θαη είλαη 

θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ, εθηειώληαο ζηαζεξό αξηζκό πεξηζηξνθώλ αλά δεπηεξόιεπην.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Τν δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ζωζηά ηε γξακκηθή ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηνπ δίζθνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ είλαη: 

 

  

 

 

            (1)                                       (2) (3) 

α. Τν  δηάγξακκα (1)              β. Τν  δηάγξακκα (2)               γ. Τν  δηάγξακκα (3)               

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

υ 

r 

υ 

r 

υ 

r 



 

πιεζηάδνληαο ην έλα ην άιιν. Τα νρήκαηα ζπγθξνύνληαη κεηωπηθά θαη πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο 

ζπζζωκάηωκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

 Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 9 

 

Μυ
            γ. Μυ  α. 2Mυ             β.

2

Η ζπλνιηθή νξκή p  ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, έρεη κέηξν 

ηαρύηεηα 21υ  = υ  θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο πάλω ζε νξηδόληην κνλόδξνκν, 

M
m  = θαη 

4
1  Β.2  Έλα θνξηεγό κε κάδα Μ θαη ηαρύηεηα υ  θαη έλα επηβαηεγό απηνθίλεην κε κάδα 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1   Έλα βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν θηλείηαη νξηδόληηα ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα 0υ . Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t = 0  αθήλεηαη λα πέζεη από ην αεξνπιάλν κία βόκβα. Η 

βόκβα θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξόλν t = 4 s.  

Τν βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν εμαθνινπζώληαο ηελ νξηδόληηα θίλεζή ηνπ ζην ίδην ύςνο h, απμάλεη 

ηελ ηαρύηεηά ηνπ ζε 2 0υ  θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε απηή ηελ ηαρύηεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

t = 0  αθήλεηαη λα πέζεη από ην αεξνπιάλν κία δεύηεξε βόκβα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η βόκβα θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξόλν: 

α. t1 = 2 s          β. t1 = 8 s          γ.  t1 = 4 s           

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

  Μονάδες 8 

Θεσξνύκε όηη δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη  g. 

  



ΘΕΜΑ Β 

      

Β.1  Σην δηπιαλό δηάγξακκα αλαπαξηζηάηαη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νξκήο ελόο απηνθηλήηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζήο ηνπ πάλω ζε νξηδόληην επζύγξακκν δξόκν. 

Αο νλνκάζνπκε F ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ 

δπλάκεωλ πνπ δέρεηαη ην ζώκα θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 0-2s θαη F΄ ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ 

δπλάκεωλ πνπ δέρεηαη ην ζώκα θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα     2s -4s.  

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ F θαη F΄ ηζρύεη: 

α.  F > F΄                β.  F < F΄            γ.  F = F΄                 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 8 

p (kg·m·s
-1

) 

t (s) 

100                                              

50                                              

0                                              2                                              4                                              



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 

 

 

 

 

Δύν εξγαζηεξηαθά ακαμάθηα κε κάδεο m1 θαη m2 βξίζθνληαη αθίλεηα ζην κέζν νξηδόληηνπ 

εξγαζηεξηαθνύ πάγθνπ απέρνληαο απόζηαζε d ην θαζέλα από ην άθξν ηνπ πάγθνπ. Τα ακαμάθηα 

είλαη ζπλδεδεκέλα κε αβαξέο λήκα θαη αλάκεζα ηνπο ππάξρεη ζπζπεηξωκέλν ειαηήξην κε ακειεηέα 

κάδα. Κόβνπκε ην λήκα θαη ηα δύν ακαμάθηα εθηηλάζζνληαη θαη θηλνύληαη ειεύζεξα, ρωξίο λα είλαη 

πηα ζπλδεδεκέλα ζην ειαηήξην θαη ρωξίο ηξηβέο. Οη ρξόλνη γηα λα θηάζνπλ ηα ακαμάθηα κε κάδεο 

m1θαη m2 ζην αληίζηνηρν άθξν ηνπ πάγθνπ είλαη t1 θαη t2 αληίζηνηρα. Γηα ηνπο δύν ρξόλνπο ηζρύεη 

1

2

t
=2

t
. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηνλ ιόγν ηωλ δύν καδώλ ηζρύεη: 

 α. 1

2

1

2

m
 
m

  β. 1

2

1
m

 
m

  γ. 1

2

2
m

 
m

   

Μονάδες 4 

Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

m1 m2 

d d 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Σώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν δεκέλν ζε έλα ζρνηλί. 

Τν ζρνηλί ζπάεη όηαλ ε δύλακε πνπ ζα ηνπ 

αζθεζεί είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε ΤΘ (όξην 

ζξαύζεο). Όηαλ ην ζώκα θηλείηαη ζε θύθιν αθηίλαο R ην ζρνηλί ζπάεη όηαλ ε γωληαθή ηαρύηεηα 

είλαη ω1. Όηαλ ην ζώκα θηλείηαη ζε θύθιν αθηίλαο 
2

R
 ην ζρνηλί ζπάεη όηαλ ε γωληαθή ηαρύηεηα 

είλαη ω2. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ην ιόγν ηωλ δύν γωληαθώλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη: 

            α. 1

2

2



                              β. 1

2

2

2




                           γ. 1

2

1

2




   

 Μονάδες 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

R 

 Μονάδες 9  

 

 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Πάλω ζε έλα παιηό πηθάπ βξίζθεηαη έλαο δίζθνο βηλπιίνπ θαη 

πάλω ζηνλ δίζθν βηλπιίνπ έλα δάξη. Μπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε 

ηελ ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ πηθάπ. Όηαλ ην δάξη βξίζθεηαη 

ζε απόζηαζε R1 θαη ν δίζθνο πεξηζηξέθεηαη κε ζπρλόηεηα f1 ε 

θεληξνκόινο δύλακε πνπ αζθείηαη ζην δάξη έρεη κέηξν F1. Όηαλ 

ην δάξη βξεζεί ζε απόζηαζε R2 θαη ν δίζθνο πεξηζηξέθεηαη κε 

ζπρλόηεηα f2 ε θεληξνκόινο δύλακε πνπ αζθείηαη ζην δάξη έρεη 

κέηξν F2.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηνλ ιόγν ηωλ κέηξωλ ηωλ θεληξνκόιωλ δπλάκεωλ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηζρύεη : 

             α. 
2

1 1 1

2

2 2 2

F f R

F f R





         β. 

2

1 1 2

2

2 2 1

F f R

F f R





 γ. 1 1 1

2 2 2

F f R

F f R




  
 

 

 Μονάδες 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Έλαο πύξαπινο απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα ίζεο κάδαο m. Κάπνηα ζηηγκή ελώ ν πύξαπινο 

θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω κε ζηαζεξή ηαρύηεηα v , κε εηδηθό κεραληζκό ην έλα ηκήκα 

απνθνιιάηαη από ην άιιν. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απνθόιιεζεο ζεωξείηαη ακειεηέα. Μεηά ηελ 

απνθόιιεζε ην πάλω ηκήκα ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

 

 
  

 
.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Τν θάηω ηκήκα ζα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία γηα πξώηε θνξά κεηά από ρξόλν Δt όπνπ: 

α. Δt είλαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ζην έδαθνο ην άιιν ηκήκα. 

β. 
2

v
t

g
 


 

γ. 
4

v
t

g
 


 

 Μονάδες 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 Μονάδες 8  

Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζεωξείηαη ζηαζεξή θαη ίζε κε g. 

 

 

 

R 



ΘΕΜΑ B 

Β.1  Γύν παηδηά, ε Μαξία θαη ε Γεσξγία παίδνπλ ζηελ αθξνζαιαζζηά πεηώληαο πέηξεο. Κάπνηα 

ζηηγκή ηα δύν παηδηά πεηνύλ ηαπηνρξόλσο, από ην ίδην ύςνο, από κία πέηξα κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ θαη   ⃗⃗⃗⃗   αληίζηνηρα. Γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη      . Καηά ηελ θίλεζε ησλ πεηξώλ 

   θαη    είλαη ηα ύςε από ην έδαθνο πνπ βξίζθνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t ε πέηξα  ηεο Μαξίαο θαη 

απηή ηεο Γεσξγίαο αληίζηνηρα.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα ύςε    θαη     θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηζρύεη:  

 α.    <                       β.    =                      γ.    >     

Μονάδες 4  

 

 Β)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   

Μονάδες 8 

 

B.2 Γύν δξνκείο Α θαη Β μεθηλνύλ λα θηλνύληαη νκόξξνπα ζε θπθιηθό ζηίβν κε ζηαζεξέο γσληαθέο 

ηαρύηεηεο ω1 θαη ω2 αληίζηνηρα γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ω1  >  ω2. Οη δξνκείο μεθηλνύλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 από αληηδηακεηξηθά ζεκεία Κ θαη Λ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 νη επηβαηηθέο ηνπο 

αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ  γσλία π/2 γηα πξώηε θνξά. Δάλ νη δύν δξνκείο μεθηλνύζαλ από ηα ίδηα 

ζεκεία Κ θαη Λ ηαπηόρξνλα, κε δηπιάζηεο γσληαθέο ηαρύηεηεο   
     θαη   

      ηόηε νη 

επηβαηηθέο ηνπο αθηίλεο ζα ζρεκάηηδαλ γσλία π/2 γηα πξώηε θνξά ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 . 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηνπο ρξόλνπο t1 θαη t2 ηζρύεη:   

 α. t1 = 4t2 β. t1 = 2t2 γ. t1 = t2 

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Έλα ζθαηξίδην εθηνμεύεηαη από ζεκείν Α πνπ 

βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, κε απνηέιεζκα λα 

εθηειέζεη νξηδόληηα βνιή. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζθαηξηδίνπ ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζε ηνπ είλαη Κ0. 

Θεσξήζηε σο d ηελ θαηαθόξπθε απόζηαζε ηνπ 

ζθαηξηδίνπ θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ην επίπεδν 

εθηόμεπζεο θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ αέξα ακειεηέεο.  

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απόζηαζε d 

είλαη, 

 

 

 

 

 

 

 Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. 

 α. ε Ι. β. ε ΙΙ. γ. ε ΙΙΙ. 

Μονάδες 4  

 Β)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   

Μονάδες 8 

B.2 Έλα κπαιάθη κάδαο m ρηππά ζε έλαλ θαηαθόξπθν ηνίρν κε νξηδόληηα ηαρύηεηα, κέηξνπ   θαη 

αλαπεδά από απηόλ κε ηαρύηεηα, κέηξνπ    . Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επαθήο είλαη      θαη ην 

κέηξν ηεο θάζεηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν ηνίρνο ζην κπαιάθη είλαη    . Τν ίδην κπαιάθη ρηππά ζην 

δάπεδν κε θαηαθόξπθε ηαρύηεηα, κέηξνπ   θαη αλαπεδά από απηό κε ηαρύηεηα, κέηξνπ    . Η 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επαθήο είλαη επίζεο      θαη ην κέηξν ηεο θάζεηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην 

δάπεδν ζην κπαιάθη είλαη    .   

 Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ Ν1 θαη Ν2 πνπ αζθνύληαη ζην κπαιάθη από ηνλ ηνίρν θαη ην δάπεδν 

αληίζηνηρα, ηζρύεη: 

 α. Ν1  >  Ν2 β. Ν1  =  Ν2 γ. Ν1  <  Ν2 

Μονάδες 4 
 Β)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   

Μονάδες 9 

d 

y 

x 

Η 

K0 

K 

d 

K0 

K 

d 

K0 

K 

d 

Α 



x 

y 

O 

υ0 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Έλα βιήκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, από όπιν κε αξρηθή ηαρύηεηα 

κέηξνπ υ0. Θεωξνύκε ζύζηεκα νξζνγωλίωλ αμόλωλ, απηό πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα θαη 

ην νπνίν έρεη ωο αξρή ην ζεκείν εθηόμεπζεο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάηω πίλαθα, 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο (x, y), ζηηο ζπληζηώζεο ηεο ηαρύηεηαο (υx, υy) 

θαη ηεο επηηάρπλζεο (αx, αy), θαηά ηνπο άμνλεο Ορ θαη Οy, αληίζηνηρα. 

Α)  

 

Χξόλνο 

t (s) 

x (m) y (m) 

 0   

 2   

 8   

Μονάδες 6 

Β)  

 

 

 

 

Μονάδες 4 

Γ) 

Χξόλνο 

t (sec) 

αx 

m/s
2 

αy 

m/s
2 

7   

Μονάδες 2 

Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γήο g = 10 m/s
2
. Θεωξνύκε ηελ αληίζηαζε 

ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Β.2  Σην ζρήκα βιέπνπκε έλα ζωκαηίδην πνπ εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θπθιηθή ηξνρηά 

αθηίλαο 0,5 m. Αλ γλωξίδεηε όηη ε επηβαηηθή αθηίλα 

δηαγξάθεη γωλία 5π/6 ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

δεπηεξνιέπηωλ, 

 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

α. Η πεξίνδνο ηεο θίλεζεο είλαη 4,8 s 

β. Η πεξίνδνο ηεο θίλεζεο είλαη 2,4 s 

Χξόλνο 

t (s) 

υx 

m/s 

υy 

m/s 

 2   

 6   



Μονάδες 2 

Β) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

α. Τν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο είλαη 5π/12 m/s . 

β. Τν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο είλαη 5π/24 m/s . 

Μονάδες 2 

Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μία ζθαίξα εθηειεί νξηδόληηα βνιή κε αξρηθή νξηδόληηα 

ηαρύηεηα 
0 . Σην ζρήκα θαίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο 

ηεο ζθαίξαο κεηξεκέλεο ζε m. Δίλεηαη 
2

m
10 

s
g  . Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

α. 
0  

= 60 m/s 

β. 0  
= 100 m/s 

γ. 
0  

= 600 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  8 

Β.2 Δύν νκόθεληξνη ηξνρνί, πνπ ν ιόγνο ηωλ αθηίλωλ ηνπο είλαη 4:3 πεξηζηξέθνληαη νκαιά γύξω 

από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θνηλό ηνπο θέληξν κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Αλ ηα ζεκεία ηεο  

πεξηθέξεηαο ηνπ κηθξνύ ηξνρνύ έρνπλ γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s, 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Τα ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ κεγάινπ ηξνρνύ έρνπλ γξακκηθή ηαρύηεηα: 

α. 30/4 m/s  β. 40/3 m/s  γ. 10 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τέζζεξα ζώκαηα Α, Β, Γ, Γ έρνπλ κάδεο 1/2 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg αληίζηνηρα. Τα ζώκαηα 

θηλνύληαη νκαιά ζε νξηδόληην επίπεδν ρωξίο ηξηβή. 

Τν Α θηλείηαη πξνο ηα δπηηθά κε ηαρύηεηα 4 m/s. 

Τν Β θηλείηαη πξνο ην βνξξά κε ηαρύηεηα 2 m/s. 

Τν Γ θηλείηαη αλαηνιηθά κε ηαρύηεηα 1m/s. 

Τν Γ θηλείηαη πξνο ην λόην κε ηαρύηεηα 1 m/s. 

Α) Να κεηαθέξεηε ζην απαληεηηθό ζαο θύιιν ηνλ αξηζκό ηνπ ζέκαηνο, ηνλ αξηζκό ηεο 

παξαθάηω πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα Σ αλ είλαη ζωζηή ή ην γξάκκα Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α. Οη νξκέο ηωλ Α θαη Γ είλαη ίζεο. 

Μονάδες 2 

β. Οη νξκέο ηωλ Β θαη Γ είλαη αληίζεηεο. 

Μονάδες 2 

γ. Τν Α είλαη ην γξεγνξόηεξν ζώκα. 

Μονάδες 2 

δ. Τν Α έρεη ηε κηθξόηεξε νξκή. 

Μονάδες 2 

Β) Πνην από ηα ζώκαηα είλαη επθνιόηεξν λα ζηακαηήζεη; 

Μονάδες 1 

Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξώηεκα (Β). 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Γηα ηα δεδνκέλα ηεο παξαθάηω θξνύζεο: 

  

α. Δηαηεξείηαη θαη ε νξκή θαη ε κεραληθή ελέξγεηα. 

β. Δηαηεξείηαη ε νξκή αιιά όρη ε κεραληθή ελέξγεηα. 

γ. Δε δηαηεξείηαη ε νξκή αιιά δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα. 

 Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8  

Β.2 Σε έλα παηδηθό παηρλίδη δύν ζθαηξίδηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη θπθιηθά θαη νκόξξνπα, 

εθηειώληαο νκαιή θπθιηθή θίλεζε θαη μεθηλώληαο ηαπηόρξνλα από ην ίδην ζεκείν, κε πεξηόδνπο 

Τ1 = 14 s θαη Τ2 = 24 s. Τα ζθαηξίδηα ζα ζπλαληεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζε θάπνην ζεκείν ηεο 

θπθιηθήο ηξνρηάο ηνπο κεηά από ρξόλν:  

α. 33,6 s   β. 168 s   γ. 38 s 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

(+) 



ΘΔΜΑ Β 

Β.1  Σην δηπιαλό ζρήκα ηα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Μεηά ηελ θξνύζε ηα ζώκαηα θηλνύληαη πξνο ηα δεμηά, ην  

Α κε ηαρύηεηα 2m/s θαη ην Β κε ηαρύηεηα 3 m/s. 

 Α) Να επηιέμεηε ην ζπλδπαζκό από ηνλ παξαθάηω πίλαθα 

πνπ ηζρύεη γηα ηελ θξνύζε, 

 Ολική Κινητική Δνέργεια Ολική ορμή 

1 Γιατηρείται Δλαττώνεται 

2 Δλαττώνεται Γιατηρείται 

3 Γιατηρείται Γιατηρείται 

 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

Β.2 Κηλεηό Σ1 μεθηλά από ηελ εξεκία από ζεκείν Α ηεο πεξηθέξεηαο ελόο θύθινπ θέληξνπ Κ θαη 

δηακέηξνπ δ = 10 m λα θηλείηαη ζηε δηάκεηξν ΑΚΒ κε επηηάρπλζε, ζηαζεξνύ κέηξνπ α. Γεύηεξν 

θηλεηό Σ2 εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γωληαθή ηαρύηεηα, κέηξνπ ω. Αλ γλωξίδεηε όηη  όηαλ 

ην Σ1 μεθηλά ηελ θίλεζε ηνπ από ην Α θαη ην Σ2 δηέξρεηαη από ην ίδην ζεκείν, 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζρέζε ηωλ ω θαη α ώζηε ηα θηλεηά λα ζπλαληεζνύλ ζην ζεκείν Β γηα 

πξώηε θνξά, 

α. α = 2ω
2
     β. ω = α

2
                          γ. α = ω

2
   

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

Γίλνληαη: π
2 

= 10 θαη όηη όια ηα κεγέζε έρνπλ κνλάδεο ζην S.I. 

 



y 

x Ο 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1   Έλα βιήκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, από όπιν κε αξρηθή ηαρύηεηα 

κέηξνπ υ0. Θεωξνύκε ζύζηεκα νξζνγωλίωλ αμόλωλ, απηό πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα θαη 

ην νπνίν έρεη ωο αξρή ην ζεκείν εθηόμεπζεο. Να  

ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνπο παξαθάηω πίλαθεο, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο  

(x, y), ζηηο ζπληζηώζεο ηεο ηαρύηεηαο (υx, υy) θαη  

ηεο επηηάρπλζεο (αx, αy), θαηά ηνπο άμνλεο Ορ θαη Οy, 

 αληίζηνηρα. 

 

Χξόλνο 

t (s) 

υx(m/s) υy(m/s) 

 2 60 20 

 

Χξόλνο 

t (s) 

x (m) y (m) 

 0   

 2   

 8   

Μονάδες 6 

 

 

 

 

Μονάδες 4 

 

 

 

Μονάδες 2 

Β.2 Σώκα κάδαο m ην νπνίν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ θηλείηαη, ρωξίο ηξηβέο, ζηελ ίδηα επζεία πνπ 

βξίζθεηαη ζώκα κάδαο 3·m. Τν ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ θξνύζε παξακέλεη αθίλεην. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκηθή θαηά ηε θξνύζε είλαη: 

α. Κ  β. 4·Κ/3   γ. 2·Κ 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

Χξόλνο 

t (s) 

υx (m/s) υy (m/s) 

 3   

 6   

Χξόλνο 

t (s) 

ax (m/s
2
) ay (m/s

2
) 

9   



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Γπν ακαμάθηα Α θαη Β κε κάδεο 2 kg θαη 6 kg αληίζηνηρα θηλνύληαη αληίζεηα ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Θεωξνύκε ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ακειεηέα. Αλ ηα κέηξα 

ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπο αθξηβώο πξηλ από ηελ θξνύζε ήηαλ 8 m/s θαη 2 m/s αληίζηνηρα: 

 Α) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 4 

 Β) Να θάλεηε, ζην ίδην δηάγξακκα, ηόζν γηα θάζε ζώκα όζν θαη γηα ην ζπζζωκάηωκα ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νξκήο ηνπο ωο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ. Σην δηάγξακκα λα απεηθνλίδεηαη ε 

θαηάζηαζε ηόζν πξίλ όζν θαη κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 4 

 Γ) Η κείωζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιόγω ηεο θξνύζεο είλαη: 

 α. 75 J   β. 76 J   γ. 12 J  

1. Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4 

2. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 4 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Το κύπιο ζηέλεσορ ηος πςποηεσνήμαηορ εκπήγνςηαι όηαν θηάζει ζηο ανώηεπο ύτορ ηηρ 

καηακόπςθηρ ηποσιάρ ηος, όπυρ θαίνεηαι και ζηην πιο κάηυ εικόνα. 

 

 Α) Ποια απσή ηηρ θςζικήρ δικαιολογεί ηην εικόνα αςηή αμέζυρ μεηά ηην έκπηξη; 

Μονάδες 5 

Β) Να δικαιολογήζεηε ηο ζθαιπικό ζσήμα ηος πςποηεσνήμαηορ πος έσει αποηςπυθεί ζηην 

εικόνα. 

Μονάδες 7 



ΘΕΜΑ  Β 

B.1 Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα κέζα ζην βαξπηηθό πεδίν ηεο γεο θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο 

έηζη ώζηε ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g λα κπνξεί λα ζεωξεζεί ζηαζεξή, κε αξρηθή ηαρύηεηα υ0. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο ε δύλακε ηνπ βάξνπο είλαη θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα. Γηα ηε κειέηε ηεο 

θίλεζεο ζεωξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Ο θαζεγεηήο ηεο Φπζηθήο έζεζε ην εξώηεκα: «Παηδηά, αθνύ ε δύλακε είλαη θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα, 

κήπωο ην ζώκα δηαγξάθεη ηόμν θύθινπ θαζώο πέθηεη;»  

Οη καζεηέο έδωζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο κεηαμύ ηωλ νπνίωλ νη παξαθάηω: 

α. «Μάιινλ πξέπεη λα δηαγξάθεη ηεηαξηνθύθιην, θαη όρη νιόθιεξν θύθιν, γηαηί θάπνηα ζηηγκή θηάλεη 

ζην δάπεδν θαη ζηακαηάεη» 

β. «Γηα λα θάλεη θπθιηθή θίλεζε ε ζπλνιηθή δύλακε πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα 

θαη όρη κηα ζηηγκή» 

γ. «Γηα λα θάλεη θπθιηθή θίλεζε πξέπεη λα ππάξρεη κηα άιιε δύλακε, εθηόο από ην βάξνο, πνπ ιέγεηαη 

θεληξνκόινο δύλακε.» 

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4 

Β)Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Σώκα κάδαο m θηλείηαη ζε πεξηθέξεηα θύθινπ κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ υ θαη πεξίνδν Τ.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κεηαμύ δύν ζέζεωλ ηεο ηξνρηάο ηνπ έρεη κέηξν 2·m·υ, ηόηε 

νη ζέζεηο απηέο απέρνπλ ρξνληθά θαηά: 

α. Τ/2   β. Τ   γ. Τ/4  

Μονάδες  4 

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  

Μονάδες  8 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Σην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη καζεηέο κειεηνύλ ηε ζρέζε ηεο αξρηθήο νξκήο κίαο 

κεηαιιηθήο ζθαίξαο πνπ εθηειεί νξηδόληηα βνιή θαη ηεο νξηδόληηαο κεηαηόπηζήο ηεο ηε ζηηγκή πνπ 

θηάλεη ζην δάπεδν. Τν πείξακα επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο γηα βνιέο κε δηαθνξεηηθή αξρηθή 

ηαρύηεηα, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πάληα από ην ίδην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγήζεθαλ νη καζεηέο κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπο 

ήηαλ, όηη : 

α. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηεο ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν, είλαη αλάινγε κε 

ην κέηξν ηεο αξρηθήο νξκήο ηεο, 

β. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηεο ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν,  είλαη αλάινγε κε 

ην κέηξν ηεο ηειηθήο νξκήο ηεο, 

γ. ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε θάζε ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δάπεδν,  είλαη 

αλεμάξηεηε κε ην κέηξν ηεο αξρηθήο νξκήο ηεο.  

Μονάδες 4 

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Έλαο άληξαο θαη έλα παηδί είλαη αξρηθά αθίλεηνη όπωο απεηθνλίδεηαη ζην αξηζηεξό ζρήκα. 

Κάπνηα ζηηγκή ν άληξαο ζπξώρλεη απόηνκα ην παηδί κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ θαη νη δύν λα 

θηλνύληαη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν ρωξίο ηξηβέο (όπωο θαίλεηαη ζην δεμί ζρήκα). Τα δεδνκέλα 

ηεο εξώηεζεο (κάδεο, ηαρύηεηεο) αλαγξάθνληαη πάλω ζην δεμί ζρήκα.  

 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε πνπ αθνξά ηελ θίλεζε. 

 α. ηα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο ηεο θπζηθήο 

 β. ηα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο δελ είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο ηεο θπζηθήο 

 γ. ν άληξαο θαη ην παηδί πξέπεη λα θηλνύληαη πξνο ηα αξηζηεξά 

Μονάδες 4 

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Έλα ηξαθηέξ έρεη ηξνρνύο κε δηακέηξνπο d1 = 1m θαη d2 = 0,5m.  Τν ηξαθηέξ θηλείηαη ζε 

νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα .  

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Όηαλ νη κπξνζηηλνί ηξνρνί (ηξνρνί δηακέηξνπ d2 = 0,5m)  έρνπλ εθηειέζεη N2 = 10 πεξηζηξνθέο 

νη πίζσ ηξνρνί (ηξνρνί δηακέηξνπ d1 = 1m) ζα έρνπλ εθηειέζεη : 

α. N1 = 10 πεξηζηξνθέο β. N1 = 20 πεξηζηξνθέο γ. N1 = 5 πεξηζηξνθέο 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.                                                                                  

Μονάδες 8  

 

Β.2 Από ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο   πάλσ  από ην έδαθνο  βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα 

κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0 . Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Τε ζηηγκή πνπ ην κέηξν ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο  ηεο ηαρύηεηαο έρεη γίλεη ίζν κε ην κέηξν ηεο 

νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο, ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά x  θαη 

θαηαθόξπθα θαηά y .  Ο ιόγνο ησλ κεηαηνπίζεσλ 
x

y
  ηνπ ζώκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή είλαη ίζνο κε: 

α.
1

2
  β. 2   γ.1 

Μονάδες 4 

Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο 

Μονάδες 9 

 

Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή  g. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τν ζώκα κάδαο m ηεο δηπιαλήο εηθόλαο  πεξηζηξέθεηαη ζε 

θαηαθόξπθν θύθιν, κε ζηαζεξή θαηά κέηξν ηαρύηεηα, 

ζηεξεσκέλν ζην άθξν  αβαξνύο ξάβδνπ  κήθνπο l . Η 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή g .  

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ AF   είλαη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα από 

ηε ξάβδν όηαλ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α  θαη  F   είλαη ην 

κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ηε ξάβδν όηαλ 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν Γ, γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ζα 

ηζρύεη: 

α. FA = FΓ                  β. FA > FΓ              γ. FA < FΓ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.                                                                                  

Μονάδες 8  

 

Β.2 Από ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο   πάλσ  από ην έδαθνο βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα 

κάδαο m κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0 , έρνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα Κ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Τε ζηηγκή πνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί, ην κέηξν ηεο θαηαθόξπθεο  

ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο είλαη υy θαη ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο υx. Ο ιόγνο ησλ κέηξσλ ησλ 

ηαρπηήησλ x

y




  ηνπ ζώκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή είλαη ίζνο κε: 

α.
  

1

2
  β. 2   γ. 1 

Μονάδες 4 

Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 9 

 

Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή g θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Βιήκα Σ1, κάδαο m1, πνπ θηλείηαη ζηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα x x κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 

ζπγθξνύεηαη κε ζώκα Σ2 κάδαο m2. Τν ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη κέλεη αθίλεην ζην ζεκείν ηεο 

ζύγθξνπζεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο  Σ2 θαηά ηελ θξνύζε έρεη αιγεβξηθή ηηκή: 

α. 2 m     β. 1 m     γ. 0 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τα ζωκαηίδηα Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο 

Am  θαη Bm
 
αληίζηνηρα. Τα Α θαη Β θηλνύληαη νκαιά, ζε θπθιηθέο 

ηξνρηέο κε αθηίλεο AR  θαη BR  κε 3B AR R  κε ην ίδην θέληξν Ο 

θαη κε ηαρύηεηεο ίζωλ κέηξωλ      . Τν κέηξν ηεο 

ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην Α είλαη AF  ελώ 

ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην Β 

είλαη BF
 
 

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Αλ  AF =3 BF   ν ιόγνο ηωλ καδώλ ηωλ δύν ζωκαηηδίωλ ζα ηζνύηαη κε  

 

α. 3B

A

m

m


   

β. 
1

3

B

A

m

m


   

γ. 1B

A

m

m
  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.          

                                                                       Μονάδες 8  

 

Β.2 Σώκα Σ1 κάδαο m  πνπ θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα x x , κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

 , ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ2 ηξηπιάζηαο κάδαο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Σ1 θαηά ηελ θξνύζε έρεη κέηξν, 

α. 
 
 
 mυ

 
β.  

 

 
 mυ

  
γ. 0 

Μονάδες 4 

Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  

Μονάδες 9 

 

 

 Α Β 

      

ο 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τα ζωκαηίδηα Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θηλνύληαη 

νκαιά ζε θπθιηθέο ηξνρηέο κε ην ίδην θέληξν Ο θαη κε 

ηαρύηεηεο ίζωλ κέηξωλ      . Τε ρξνληθή ζηηγκή 

t 0 ηα Α θαη Β βξίζθνληαη ζε δπν ζεκεία ηεο ίδηαο αθηίλαο 

ηνπ θύθινπ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε 

Τε ρξνληθή ζηηγκή 1t ην ζωκαηίδην Α έρεη δηαλύζεη ηόμν 

κήθνπο AS . Τελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ην Β ζα έρεη δηαλύζεη ηόμν κήθνπο BS . Γηα ηα ηόμα AS  θαη BS  

ζα ηζρύεη,  

α. AS = BS
  

β. AS =3 BS
  

γ. BS =3 AS  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.                                                                              

Μονάδες 8  

Β.2 Σώκα Σ1 κάδαο 1m  πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1 ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ζώκα Σ2 

κάδαο 2 1m 2m
 

ην νπνίν θηλείηαη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2 . Τν 

ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη παξακέλεη αθίλεην κεηά ηελ θξνύζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ 1K  θαη 2K  νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηωλ ζωκάηωλ Σ1 θαη Σ2 πξηλ ηελ θξνύζε, ν ιόγνο ηνπο 1

2

K

K
ζα 

έρεη ηηκή 

α. 
1

2    
β. 2    γ. 1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 Α Β 

      

ο 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Από ζεκείν Ο, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο  πάλσ από ην έδαθνο, βάιιεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα 

κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 0 . Καηά ηε ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο

K  είλαη ίζε κε ηε βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα U . Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.  

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Η κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο S ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο (βειελεθέο) θαη 

ην αξρηθό ύςνο   ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε, 

α. S H   β. S 2 H    γ. H 2 S   

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.                                                                                

Μονάδες 8  

 

Β.2 Σώκα Σ1, κάδαο 1m , πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1  
έρνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα 1K , 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ2 κάδαο 2m . Τν ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη έρεη 

θηλεηηθή ελέξγεηα  .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ 
1

1
K

2
  , ν ιόγνο ησλ καδώλ ησλ δπν ζσκάησλ 1

2

m

m
 ζα έρεη  ηηκή 

α. 
 

1

2    
β. 2    γ. 1 

Μονάδες 4 

Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 



                      D 

                     π0  

 

                                               h 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μηθξή ζθαίξα βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ υ0 = 10 m/s από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ θαη από 

ύςνο h = 45 m από ην έδαθνο πνπ ζεσξείηαη νξηδόληην. Σε 

απόζηαζε D = 20 m από ην θηίξην απηό ππάξρεη δεύηεξν 

ςειό θηίξην όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. Τν κέηξν ηεο 

επηηάρπλζεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2 

θαη νη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα αγλννύληαη.  

Ο ρξόλνο θίλεζεο κέρξη ηελ πξώηε πξόζθξνπζε ηνπ ζώκαηνο νπνπδήπνηε (δειαδή, είηε ζην 

έδαθνο είηε ζην απέλαληη θηήξην) είλαη: 

α. 3 s             β. 2 s  γ. 1 s 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Αθληηήρ ηος ζηίβος επισειπεί άλμα επί κονηώ. Ο αθληηήρ αθού πεπάζει πάνυ από ηον πήση 

πέθηει πάνυ ζε ζηπώμα, όπος μεηά από ένα μικπό απιθμό αναπηδήζευν, ακινηηοποιείηαι. Να 

εξηγήζεηε, σπηζιμοποιώνηαρ ηο γενικεςμένο νόμο ηος Νεύηυνα 
p

F
t





 , για ποιο λόγο οι 

αθληηέρ ηος άλμαηορ επί κονηώ (ή ηος άλμαηορ ζε ύτορ), ππέπει να πέθηοςν πάνυ ζε ζηπώμαηα.  

Μονάδες 12 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Γύν ζθαίξεο Α θαη Β, πνπ ζεσξνύληαη πιηθά ζεκεία, θηλνύληαη 

πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, κε αληίζεηε θνξά, θαη ζπγθξνύνληαη 

πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο ζπζζσκάησκα. Δμαηηίαο ηεο θξνύζεο νη 

νξκέο ησλ δύν ζθαηξώλ κεηαβάιινληαη. Αλ ΓpΑ, ΓpΒ είλαη νη 

αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ κεηαβνιώλ νξκήο ησλ δύν ζθαηξώλ ηζρύεη: 

α. ΓpΑ = ΓpΒ                      β. ΓpΑ = - ΓpΒ 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή ζρέζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

    υ1          υ2 

 Α                Β 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Από θαζνξηζκέλν ύςνο H πάλσ από νξηδόληην δάπεδν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν, πεηάκε κηα 

κηθξή ζθαίξα, κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα 
0 . Αλ νη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα αγλνεζνύλ, ε ηειηθή 

ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο όηαλ θηάλεη ζην δάπεδν, ζρεκαηίδεη κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε γσλία φ, ε 

νπνία είλαη: 

Α) Να επηιέμεηε ηη ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ παξαπάλσ πξόηαζε. 

α. αλεμάξηεηε από ην κέηξν 
0  ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο 

β. εμαξηώκελε  από ην κέηξν ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο 

γ. ίζε κε 45
ν
 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μηθξό ζθαηξίδην κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη 

πεξίνδν T.  

Α) Επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 

Σε ρξνληθή δηάξθεηα Δt = T/2, ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο έρεη κέηξν ίζν κε: 

α. 0p                          β. p m                  γ. 2p m   

Μονάδες 4 

B) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Έλαο αζιεηήο ηνπ άικαηνο επί θνληώ, αθνύ πεξάζεη ηνλ πήρε, πέθηεη από ύςνο αξθεηώλ 

κέηξσλ ειεύζεξα. Ο αζιεηήο θηάλεη θάησ κε ζεκαληηθή νξκή, αιιά δελ ηξαπκαηίδεηαη επεηδή 

έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηξώκα αξθεηά κεγάινπ πάρνπο. Με ηελ ρξήζε ηνπ ζηξώκαηνο, αληί γηα άιιν 

ζθιεξό δάπεδν ζην ίδην ύςνο κε ην ζηξώκα, ν άλζξσπνο δέρεηαη κηθξόηεξε δύλακε:  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε: 

α. επεηδή ε κεηαβνιή ηεο νξκήο είλαη κηθξόηεξε όηαλ πέθηεη ζην ζηξώκα 

β. επεηδή ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα όηαλ πέθηεη 

ζην ζηξώκα 

γ. επεηδή ε δύλακε πνπ αζθεί ην ζηξώκα ζηνλ αζιεηή είλαη δηαξθώο ίζε θαηά κέηξν κε ην 

βάξνο ηνπ αζιεηή. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Γύν κπάιεο Α θαη Β θηλνύληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο κε κέηξα υA θαη υB αληίζηνηρα ζηελ 

επηθάλεηα ελόο ιείνπ νξηδόληηνπ ηξαπεδηνύ θαη πέθηνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από ηελ άθξε ηνπ.   

A) Nα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ  υΑ  >  υΒ  πνηα ζθαίξα ζα θζάζεη πξώηε ζην έδαθνο;        

              α. ε Α                               β. ε Β                  γ. ζα θζάζνπλ ηαπηόρξνλα 

 Μονάδες 4 

        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Η άκπη Δ ηος δείκηη ηων δεςηεπολέπηων ζε ένα πολόι  εκηελεί  ομαλή κςκλική κίνηζη.  Το 

μέηπο  ηηρ γπαμμικήρ ηασύηηηαρ ηος ζημείος Δ παπαμένει ζηαθεπό.  

        Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

          α. Η επιηάσςνζη ηος Δ δεν είναι μηδέν και έσει ζηαθεπό μέηπο,   

          β.  Η επιηάσςνζη ηος Δ δεν είναι μηδέν και δεν έσει ζηαθεπό μέηπο,   

          γ.  Η επιηάσςνζη ηος Δ  είναι μηδέν.  

 Μονάδες 4 

        Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 8 

Β.2  Ένα αςηοκίνηηο κινείηαι με ηασύηηηα υο όηαν ξαθνικά θπενάπει με αποηέλεζμα να ζηαμαηήζει 

μεηά από σπόνο t από ηη σπονική ζηιγμή πος ο οδηγόρ ηος πάηηζε ηο θπένο. Θεωπούμε όηι η 

ζςνιζηαμένη δύναμη  ⃗ πος αζκείηαι ζηο αςηοκίνηηο καηά ηη διάπκεια ηος θπεναπίζμαηορ είναι 

ζηαθεπή. 

        Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Ποιο από ηα παπακάηω διαγπάμμαηα αναπαπιζηά ηην οπμή  ηος αςηοκινήηος ζε ζςνάπηηζη με ηο 

σπόνο ; 

      

           

 

 

                

 α.                                                     β.                                                γ. 

Μονάδες 4 

      Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

 

p

  Ρ 

p 
p 

t t 

t 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μία μοηοζςκλέηα Μ1 κινείηαι ζε κςκλική πίζηα με ζηαθεπή γωνιακή ηασύηηηα ω1. Μία 

δεύηεπη μοηοζςκλέηα Μ2 κινείηαι ζηην ίδια πίζηα (με ηην ίδια ακηίνα) και ηο μέηπο ηηρ γπαμμικήρ 

ηηρ ηασύηηηαρ είναι ςποδιπλάζιο ζε ζσέζη με ηο μέηπο ηηρ γπαμμικήρ ηασύηηηαρ ηηρ Μ1.  

   Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Οι λόγοι ηων γωνιακών ηασςηήηων και ηων κενηπομόλων επιηασύνζεων ηων δύο μοηοζςκλεηών 

είναι: 

      α. 
  

  
 = 

 

 
  και  

   

   
 = 

 

 
       β. 

  

  
 = 2  και  

   

   
 = 

 

 
     γ. 

  

  
 = 2 και  

   

   
 = 4 

 Μονάδες 4 

     Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Γύο κινεηά Α και Β εκηελούν ομαλή κςκλική κίνεζε.Οι ακηίνερ ηων ηποσιών ηοςρ είναι RA και 

RB = 
  

 
  ανηίζηοισα, ενώ οι ζςσνόηεηερ πεπιζηποθήρ ηοςρ ζςνδέονηαι με ηε ζσέζε fA = 4 fB 

A) Nα επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε. 

Για ηα μέηπα υΑ και υΒ ηων γπαμμικών ηασςηήηων ηων δύο κινεηών, ιζσύει ε ζσέζε: 

α. 
  

  
 
 

 
  β. 

  

  
    γ. 

  

  
   

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήζεηε ηεν απάνηεζή ζαρ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Γύν θηλεηά  Α θαη Β εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Οη αθηίλεο ησλ ηξνρηώλ ηνπο είλαη RA 

θαη RB = 2RAαληίζηνηρα, ελώ ηα κέηξα ησλ γξακκηθώλ ηαρπηήησλ ηνπο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε  

υΒ = υΑ / 2. 

A) Nα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο πεξηόδνπο ησλ δύν θηλεηώλ ηζρύεη ε ζρέζε: 

α. 
  

  
 =  

 

 
  β.

  

  
    γ. 

  

  
   

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Έλα βαγόλη Α κε κάδα m ζπγθξνύεηαη κε έλα δεύηεξν αθίλεην βαγόλη Β ίζεο κάδαο θαη κεηά ηε 

ζύγθξνπζε ηα δύν βαγόληα θηλνύληαη καδί ωο έλα ζώκα. 

A) Nα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ΚΑ είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βαγνληνύ Α θαη ΚΣ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο, 

ηόηε ηζρύεη:  

α. ΚΣ = ΚΑ  β. ΚΣ = 2 ΚΑ  γ. ΚΣ = 
  

 
 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Μαζεηήο βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο θαη θξαηάεη ζην δεμί ηνπ ρέξη έλα 

κπαιάθη θόθθηλνπ ρξώκαηνο θαη ζην αξηζηεξό ηνπ έλα όκνην πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Εθηνμεύεη 

ηαπηόρξνλα από ην ίδην ύςνο θαη νξηδόληηα ηα δύν κπαιάθηα, ην πξάζηλν κε δηπιάζηα ηαρύηεηα από 

ην θόθθηλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα δελ ιεθζεί ππόςε ηόηε ζην έδαθνο,    

α. θηάλεη πξώηα ην θόθθηλν κπαιάθη  

β. θηάλεη πξώηα ην πξάζηλν κπαιάθη 

γ. θαη ηα δύν κπαιάθηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               

Μονάδες 8 

Β.2 Σην πνδήιαην ε θίλεζε κεηαθέξεηαη από ηα πεηάι ζηελ πίζσ 

ξόδα κε ηε βνήζεηα ελόο κεηαιιηθνύ ηκάληα, όπσο θαίλεηαη ζην 

δηπιαλό ζρήκα. Τα ζεκεία Α θαη Β είλαη δπν ζεκεία ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο πίζσ ξόδαο θαη ηνπ πεηάι θαη εθηεινύλ θπθιηθέο 

θηλήζεηο αθηίλσλ R1 θαη R2 αληηζηνίρσο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ γλσξίδνπκε όηη R2 = 2R1 ηόηε ην κέηξν ηεο  θεληξνκόινπ 

επηηάρπλζεο α1 ηνπ ζεκείνπ Α θαη ηεο  θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο 

α2 ηνπ ζεκείνπ Β ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε. 

 α. α1 > α2   β. α1 < α2   γ. α1 = α2                                                          

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 



 

Β.2 Δύν όκνηεο ζθαίξεο 1 θαη 2 εθηνμεύνληαη νξηδόληηα από ηελ επηθάλεηα ηξαπεδηνύ κε αξρηθέο 

ηαρύηεηεο υ1 = υ0 θαη υ2 = 2υ0 αληίζηνηρα. Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο ύζηεξα από ρξνληθό 

δηάζηεκα t1 θαη ζε νξηδόληηα απόζηαζε από ην ζεκείν βνιήο x1. Η ζθαίξα 2 θζάλεη ζην έδαθνο 

ύζηεξα από ρξνληθό δηάζηεκα t2 θαη ζε νξηδόληηα απόζηαζε από ην ζεκείν βνιήο x2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξεζεί ακειεηέα ηόηε ηζρύεη: 

α. t2 >  t1  β.  t2 <  t1  γ. x2 < x1      δ. x2 > x1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Έλα ςαξνπνύιη πεηά νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ θξαηώληαο ζην 

ξάκθνο ηνπ έλα ςάξη. Τε ρξνληθή ζηηγκή t βξίζθεηαη πάλσ από ην 

βξάρν ζηελ ίδηα θαηαθόξπθε κε ηε θσιηά  Φ ησλ κηθξώλ ηνπ  θαη 

αθήλεη ην ςάξη. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα δελ ιεθζεί ππόςε ηόηε,  

α. ην ςάξη ζα πέζεη ζην ζεκείν Α ηνπ εδάθνπο  

β. ην ςάξη ζα πέζεη κέζα ζηε θσιηά  Φ  

γ. ην ςάξη ζα πέζεη ζην ζεκείν Β ηνπ εδάθνπο  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               

Μονάδες 8 

Β.2 Έλα κπαιάθη ηνπ ηέληο, κάδαο m = 100 g, θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ = 10 m/s θαη 

ζπγθξνύεηαη κε θαηαθόξπθν ηνίρν, νπόηε αλαθιάηαη θαη επηζηξέθεη κε επίζεο νξηδόληηα ηαρύηεηα 

ίδηνπ κέηξνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε επαθή ηεο κπάιαο κε ηνλ ηνίρν δηαξθεί ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,1 s, ηόηε ε κέζε νξηδόληηα 

δύλακε πνπ αζθεί ν ηνίρνο ζηε κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο:  

α. έρεη κέηξν κεδέλ   

β. έρεη κέηξν 20 Ν θαη θνξά πξνο ηνλ ηνίρν     

γ. έρεη κέηξν 10 Ν θαη  θνξά από ηνλ ηνίρν πξνο ηε κπάια,     

δ. έρεη κέηξν 20 Ν θαη θνξά από ηνλ ηνίρν πξνο ηε κπάια.                                                  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

υ 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Αλεκηζηήξαο νξνθήο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γωληαθή ηαρύηεηα. Σηελ άθξε ελόο πηεξπγίνπ 

θάζεηαη κηα κύγα θαη ζην κέζν ηνπ πηεξπγίνπ κηα αξάρλε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε:  

Αλ ε κάδα ηεο αξάρλεο είλαη ίζε κε ηε κάδα ηεο κύγαο ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο αξάρλεο είλαη,  

α. ηεηξαπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο  

β.  δηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο     

γ. ππνηεηξαπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο                                                                                        

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Έλα ζώκα κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ ζε θύθιν αθηίλαο R. 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε Α (x,y), όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 

ζρήκα.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Σηε ζέζε Α ηα κέηξα ηωλ ζπληζηωζώλ ηεο θεληξνκόινπ 

δύλακεο ωο πξνο ην ζύζηεκα ηωλ αμόλωλ ηνπ ζρήκαηνο 

(ην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ηνπ θύθινπ) 

είλαη:                                            

α. 
2

2x

m
F x

R


  , 

2

2y

m
F y

R


    

β. 
2

2x

m
F y

R


  , 

2

2y

m
F x

R


    

γ.  
2

2

2x

m
F x

R


  , 

2
2

2y

m
F y

R


    

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

x 

y 

Α (x,y) 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Δύν κηθξά θνξίηζηα, ε Ηξώ θαη ε Μαξία, κε κάδεο 25 kg θαη 50 kg αληηζηνίρσο, δέρνληαη γηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα 1 s θαη 2 s αληηζηνίρσο ηελ ίδηα ζπληζηακέλε δύλακε από ηνπο γνλείο ηνπο, 

θαζώο μεθηλνύλ λα παηηλάξνπλ ζε έλα παγνδξόκην. Τα δύν θνξίηζηα είλαη αξρηθά αθίλεηα, ελώ 

βξίζθνληαη θαη ηα δύν ζην ίδην νξηδόληην ηκήκα ηνπ παγνδξνκίνπ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα 

δέρνληαη ηελ ώζεζε από ηνπο γνλείο ηνπο. 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Οη ηαρύηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα δύν θνξίηζηα ζην ηέινο ησλ αληίζηνηρσλ ρξνληθώλ 

δηαζηεκάησλ 

α. ζα είλαη ίζεο  β. ζα είλαη κεγαιύηεξε γηα ηελ Ηξώ    γ. ζα είλαη κεγαιύηεξε γηα ηελ 

Μαξία 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 



υx (m/s) 

t (s) 2 

2 

3,2 

10 

t (s) 

υy (m/s) 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε κηαο νξηδόληηαο βνιήο ζηε 

Σειήλε πνπ γίλεηαη από ύςνο H, θαη αθνξνύλ ηηο ζπληζηώζεο ηεο ηαρύηεηαο θαηά κήθνο ησλ 

αμόλσλ x θαη y. Θεσξνύκε όηη ην ζώκα πνπ εθηειεί ηελ νξηδόληηα βνιή, αθηλεηνπνηείηαη ζηηγκηαία 

κόιηο θηάλεη ζην ζειεληαθό έδαθνο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα δηαγξάκκαηα.                           

              

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Οη ηηκέο ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Σειήλεο, ηνπ ύςνπο H θαη ηεο νξηδόληηαο απόζηαζεο s ζηελ 

νπνία ην ζώκα ρηππά ζην έδαθνο είλαη αληηζηνίρσο, 

α. 10 m/s
2
, 10 m,  2 m   β.  1,6 m/s

2
, 3,2 m, 20 m  

γ.  1,6 m/s
2
, 2 m, 10 m 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

Β.2  Δύν παγνδξόκνη, κε κάδεο m1 θαη m2 (m1 > m2) βξίζθνληαη αθίλεηνη ζε κηα νξηδόληηα πίζηα 

πάγνπ, ν έλαο απέλαληη από ηνλ άιιν, θαη θάπνηα ζηηγκή ζπξώρλεη ν έλαο ηνλ άιιν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα κέηξα ησλ νξκώλ (p1 θαη p2) θαη ησλ ηαρπηήησλ (υ1 θαη υ2) πνπ ζα απνθηήζνπλ νη 

παγνδξόκνη ζα ηζρύεη 

α) p1 > p2 θαη υ1 = υ2  β) p1 = p2 θαη υ1 > υ2   γ) p1 = p2 θαη υ1 < υ2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

H 

x 

y 

υ0 

s 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Το μήκορ ηος λεπηοδείκηη ενόρ πολογιού, πος λειηοςπγεί κανονικά, είναι ίζο με 1 cm. 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Η ηασύηηηα ηος άκπος ηος λεπηοδείκηη θα είναι  

α.
30


 cm/min  β.

60



 
cm/min   γ. 2  cm/min 

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h 

x 

y 

υ0 

s 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η νξηδόληηα απόζηαζε s ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ρηππήζεη 

ζην έδαθνο από ην ζεκείν εθηόμεπζεο (βειελεθέο), 

ζα είλαη : 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

   s hα.s = h  β.s = 2·h γ. 2

    .  Β.2 Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη από ύςνο h κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ     0      2 g h



Β Α 
Β 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ζσέζη. 

 α. ΤΑ < ΤΒ  β. υΑ = 2·υΒ  γ. ωΑ= 2·ωΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ 

Μονάδες 9 

 

 

 

 Β.2 Ο δίζκορ ηος ζσήμαηορ πεπιζηπέθεηαι με ζηαθεπή ζςσνόηηηα, γύπω από άξονα πος πεπνά από

 ηο κένηπο ηος και είναι κάθεηορ ζηο επίπεδο ηηρ ζελίδαρ. Το ζημείο Β βπίζκεηαι 

ζηο μέζον μίαρ ακηίναρ ηος δίζκος ενώ ηο ζημείο Α ζηην πεπιθέπεια ηος δίζκος.  



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Έλα ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζηελ ηξνρηά πνπ εηθνλίδεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα. H 

θπθιηθή ηξνρηά ηνπ ζρήκαηνο είλαη θάζεηε ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο, θαη ην ζώκα πεξηζηξέθεηαη 

θαηά ηε θνξά πνπ δείρλεη ην βέινο.  

 

Α) Να κεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο γωληαθήο 

θαη γξακκηθήο ηνπ ηαρύηεηαο, όηαλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α.  

Μονάδες 4 

Β) Η δηεύζπλζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

θάζεηε ή όρη ζηε δηεύζπλζε ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηάο ηνπο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή; 

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Α 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Υλικό ζημείο εκηελεί ομαλή κςκλική κίνηζη.  

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ππόηαζη: 

Η ζςνιζηαμένη δύναμη πος αζκείηαι ζηο ζώμα: 

α. Δεν εξαπηάηαι από ηην πεπίοδο πεπιζηποθήρ   

β. Είναι ανάλογη με  ηοΤ
 2 

 

γ. Είναι ανάλογη με ηο 1 / Τ
 2 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Δύν κπάιεο έρνπλ κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα θαη ζεωξνύληαη πιηθά ζεκεία. Η κπάια m1 

θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη πέθηεη πάλω ζηελ κπάια m2 

πνπ είλαη αθίλεηε.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.   

Αλ κεηά ηελ θξνύζε νη δύν κπάιεο θηλνύληαη καδί  ωο έλα ζύζηεκα ζωκάηωλ ηόηε: 

α. Η νξκή θάζε κπάιαο δηαηεξείηαη 

β. Η ελέξγεηα θάζε κπάιαο δηαηεξείηαη  

γ. Δε δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε  ηελ επηινγή ζαο. 



ΘΕΜΑ Β  

Β.1  Έλα κηθξό ζθαηξίδην κάδαο m είλαη δεκέλν ζην ειεύζεξν άθξν λήκαηνο κήθνπο l  θαη εθηειεί 

νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ, ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Η ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ 

παίδεη ην ξόιν θεληξνκόινπ δύλακεο έρεη κέηξν F0.  Αλ δηπιαζηάζνπκε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 

πεξηζηξνθήο ηνπ ζθαηξηδίνπ ην κέηξν ηεο λέαο ηάζεο ηνπ λήκαηνο είλαη F, γηα ηελ νπνία ηζρύεη,  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

α. F = F0                        β.  F = 4F0      γ. F = F0/4 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Η ζπλνιηθή νξκή δύν ζωκάηωλ Κ θαη Λ πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα είλαη κεδέλ. Γηα ηηο κάδεο 

ηωλ ζωκάηωλ ηζρύεη mK = 4 mΛ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

Ο ιόγνο ηωλ κέηξωλ ηωλ ηαρπηήηωλ  
Λ

K




 ηωλ δύν ζωκάηωλ ηζνύηαη κε:  

α. 1    β. 4  γ. 0,25                        

 Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

 

Β.2  Ο ιόγνο ηωλ πεξηόδωλ δύν ζωκάηωλ πνπ εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ίδηαο αθηίλαο είλαη 

4

1

2

1 
T

T
.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

Γηα ηα κέηξα ηωλ θεληξνκόιωλ επηηαρύλζεωλ α1 θαη α2 ηωλ δύν ζωκάηωλ, ηζρύεη: 

α.  α1  >  α2  β. α1  =  α2   γ. α1  <  α2  

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.2 Γύν κηθξέο ζθαίξεο A θαη Β εθηνμεύνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα από 

ύςε hA, hB αληίζηνηρα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν. Οη αξρηθέο νξηδόληηεο ηαρύηεηεο ησλ 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Αλ ηα ζώκαηα θζάλνληαο ζην έδαθνο πξνζθξνύνπλ ζηελ ίδηα νξηδόληηα απόζηαζε από ηελ θνηλή 

θαηαθόξπθν, ηόηε ηα ύςε hA, hB ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:  

 α.            β.     γ.    

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

           

h

hA

B
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9h

hA

B

4


9h

hA

B


3

1

3 . Αγλννύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. 


δύν ζθαηξώλ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:  



 από ύςνο h. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηάο 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Τν ύςνο h από ην νπνίν εθηνμεύηεθε ε ζθαίξα δίδεηαη από ηε ζρέζε:  

 α.     γ.    

Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 
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2
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2g
h

 .  ηεο όηαλ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζν κε 02




B.2 Μία κηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 0



 

από ην έδαθνο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=t1 ε ζθαίξα απέρεη 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Εάλ S ε ζπλνιηθή νξηδόληηα απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζεη ε ζθαίξα κέρξη λα θηάζεη ζην 

έδαθνο θαη S1 ε νξηδόληηα απόζηαζε πνπ έρεη δηαλύζεη ε ζθαίξα κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ηόηε 

ηζρύεη:  

α.   γ.     

Μονάδες 4 

Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 
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h  από ην έδαθνο. 
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 από ύςνο H


Β.2 Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 0



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μηθξή ζθαίξα (Κ) αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h, εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε.Μηα ίδηα 

ζθαίξα (Λ) βάιιεηαη από ην ίδην ύςνο κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Εάλ υΚ θαη υΛ είλαη ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζθαηξώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

θηάλνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: 

α.υΚ =υΛ β. υΚ >υΛ γ.υΚ <υΛ 

   Μονάδες 4 

Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

 

Β.2 Η ζπλνιηθή νξκή δύν ζσκάησλ Κ θαη Λ πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα είλαη κεδέλ. Γηα ηηο κάδεο 

ησλ ζσκάησλ ηζρύεη mK = 4mΛ. 

Α)Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Ο ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ
Λ

K




ησλ δύν ζσκάησλ ηζνύηαη κε:  

α.  1  β.  4  γ. 0.25 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τέζζεξα ζώκαηα Α, Β, Γ, Γ έρνπλ κάδεο 1/2 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg αληίζηνηρα. Τα ζώκαηα 

θηλνύληαη νκαιά ζε νξηδόληην επίπεδν ρωξίο ηξηβή. 

Τν Α θηλείηαη πξνο ηα δπηηθά κε ηαρύηεηα 4 m/s. 

Τν Β θηλείηαη πξνο ην βνξξά κε ηαρύηεηα 2 m/s. 

Τν Γ θηλείηαη αλαηνιηθά κε ηαρύηεηα 1m/s. 

Τν Γ θηλείηαη πξνο ην λόην κε ηαρύηεηα 1 m/s. 

Α) Να κεηαθέξεηε ζην απαληεηηθό ζαο θύιιν ηνλ αξηζκό ηνπ ζέκαηνο, ηνλ αξηζκό ηεο 

παξαθάηω πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα Σ αλ είλαη ζωζηή ή ην γξάκκα Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α. Οη νξκέο ηωλ Α θαη Γ είλαη ίζεο. 

Μονάδες 2 

β. Οη νξκέο ηωλ Β θαη Γ είλαη αληίζεηεο. 

Μονάδες 2 

γ. Τν Α είλαη ην γξεγνξόηεξν ζώκα. 

Μονάδες 2 

δ. Τν κέηξν ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Α είλαη ην κηθξόηεξν από ηα κέηξα ηωλ νξκώλ όιωλ ηωλ 

ππόινηπωλ ζωκάηωλ. 

Μονάδες 2 

Β) Πνην από ηα ζώκαηα είλαη επθνιόηεξν λα ζηακαηήζεη; 

Μονάδες 1 

Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην εξώηεκα (Β). 

Μονάδες 3 

Β.2 Σε έλα πείξακα, δύν ζώκαηα κε κάδεο 2 kg ην θαζέλα, θηλνύληαη ζε δύν δηαθνξεηηθά νξηδόληηα 

επίπεδα κε ηαρύηεηα πνπ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή έρεη κέηξν 3 m/s. Απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, ζηα 

ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο κέηξνπ 2 Ν γηα ρξνληθό δηάζηεκα 4 s. Η δύλακε  ζην 

πξώην ζώκα είλαη νκόξξνπε ηεο αξρηθήο ηνπ ηαρύηεηαο, ελώ ζην δεύηεξν αληίξξνπε. Η ηειηθή 

νξκή ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο είλαη 12 kg
.
m/s,  ελώ ηνπ δεύηεξνπ  -2 kg

.
m/s. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

α. Τν πξώην ζώκα θηλείηαη ζε  ιείν επίπεδν θαη ην δεύηεξν ζε επίπεδν κε ηξηβή, 

β. Τν δεύηεξν ζώκα θηλείηαη ζε  ιείν επίπεδν θαη ην πξώην ζε επίπεδν κε ηξηβή, 

γ. Τα δύν ζώκαηα θηλνύληαη ζε επίπεδν κε ηξηβή. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  9 

 

 


